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УДК 637.072

ПЕРСПЕКТИВИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 
УКРАЇНИ У СФЕРІ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА 
ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Л. С. Патрєва,1доктор сільськогосподарських наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

Проаналізовано передумови для налагодження співробітництва у 
відповідних міжнародних агенціях. Розглянуто ключові елементи По-
ложення щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з 
ЄС. Визначено шляхи державного забезпечення безпечності та якості 
харчових продуктів у відповідності із Законом України «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». 
Розглянуто основні положення системи НАССР для гармонізації ві-
тчизняних та міжнародних стандартів у сфері якості та безпеки хар-
чових продуктів.

Ключові слова: міжнародне співробітництво,харчові продукти, 
безпечність, якість.

Постановка проблеми. У реалізації концепції здорового 
харчування населення одне з основних місць належить безпе-
ці харчових продуктів. Головним критерієм оцінки продукції 
в усьому світі є якість, що визначає рівень життя суспільства 
в цілому і кожної людини окремо. Турбота держави про якість 
продукції вважається обов'язковою умовою національної еко-
номіки. Останні роки характеризуються значним посиленням 
уваги до проблем забезпечення безпеки харчових продуктів і 
посилення контролю за їх якістю як з боку окремих держав, так 
і на міжнародному рівні [1].

Основним напрямом державної політики Україна обрала 
європейський вибір, а отже шлях модернізації економіки, за-
лучення іноземних інвестицій, вихід на світові ринки, участь у 
різноманітних європейських програмах та агенціях. Відповід-
но до цього стратегічного напрямку перед Україною постають 
важливі завдання у сфері безпеки харчових продуктів, вирі-
шення яких дасть змогу забезпечити стале міжнародне співро-
бітництво з країнами ЄС.

Стан вивчення проблеми. Агенції ЄС – це незалежні уста-
нови, які створюються з метою забезпечення ефективної реа-
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лізації політики Євросоюзу в окремих секторах діяльності. На 
сьогоднішній день кількість таких агенцій нараховує більше 30, 
які мають поділ на такі види:

- агенції Спільноти (або агенції першого стовпа) є незалеж-
ними органами, які здійснюють діяльність у сферах першочер-
гових завдань для ЄС та фінансуються здебільшого з бюджету 
ЄС. До агенцій Спільноти входять 23 організації, у тому числі 
Європейська екологічна агенція (European Environment Agency 
– EEA), Європейський орган з безпечності харчових продуктів 
(European Food Safety Authority – EFSA), Європейський центр з 
профілактики та контролю хвороб (European Centrefor Disease 
Preventionand Control – ECDC), Європейська агенція хімічних 
речовин (European Chemicals Agency – ECHA), які є відкрити-
ми для України;

- агенції Спільної зовнішньої політики та політики безпе-
ки (СЗБП) (або агенції другого стовпа) створено для виконання 
особливих технічних, наукових та управлінських завдань; фі-
нансуються за рахунок внесків держав-членів ЄС.

Такі установи ЄС мають достатній досвід співпраці з тре-
тіми країнами (насамперед країнами EFTA – Європейської 
Асоціації Вільної Торгівлі та країнами-кандидатами з Централь-
но-Східної Європи). До агенції Спільної зовнішньої політики та 
політики безпеки входять 3 організації, у тому числі Європей-
ський інститут досліджень безпеки (ISS).

Не можна не зважати на той факт, що повна участь в аген-
ціях можлива тільки для держав-членів ЄС, проте участь країн-
кандидатів можлива у вигляді таких форм: повної участі без 
права голосу, співпраці щодо реалізації окремих пріоритетів 
або заходів агенції, співпраці на нерегулярній основі.

Як правило, проекти та програми, які розроблюються аген-
ціями, мають на меті підтримку мобільності осіб, розвиток 
нових знань та посилення діяльності у сферах, що є пріоритет-
ними для ЄС. Вони виконуються виключно консорціумами за 
участі установ, які представляють країни ЄС [2].

Мета і завдання досліджень. Метою дослідження стало 
вивчення питання щодо перспектив міжнародного співробітни-
цтва України у сфері безпечності та якості харчових продуктів. 
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Відповідно до мети в задачу досліджень входило: проаналізува-
ти передумови для налагодження співпраці на початку участі у 
відповідних агенціях; розглянути ключові елементи Положення 
щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС; 
розкрити шляхи державного забезпечення безпечності та якос-
ті харчових продуктів у відповідності із Законом України «Про 
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів» № 1602-VII; розглянути основні положення системи 
НАССР для гармонізації вітчизняних та міжнародних стандар-
тів у сфері якості та безпеки харчових продуктів; вивчити шля-
хи для здійснення міжнародного співробітництва України.

Методика досліджень. Дослідження виконували на 
основі аналізу інформативного матеріалу, представленого в 
інтернет-просторі, з вивченням проектних, нормативних та за-
конодавчих документів з досліджуваної проблеми, узагальненні 
одержаних даних та формулювання певних висновків.

Результати досліджень. Як зазначає Комунікація Євро-
пейської Комісії та відображено в документах про заснування 
багатьох агенцій ЄС, існують певні передумови для налагоджен-
ня співпраці та початку участі. Насамперед країна повинна 
мати інтерес і поділяти цілі та завдання агенцій, з якими вона 
хоче співпрацювати. Від третьої країни, що хоче співпрацюва-
ти з агенціями ЄС, вимагається також адаптація національного 
законодавства до законодавства ЄС і його застосування у сфе-
рі, в якій працює ця агенція. Це закріплено в установчих доку-
ментах більшості агенцій, у тому числі і Європейської агенції з 
безпечності харчових продуктів (EFSA). Наприклад, передумо-
вою участі в EFSA є прийняття третьою країною 375-ти дирек-
тив з безпечності харчових продуктів і кормів, 95-ти директив 
зі здоров’я тварин, 84-х директив зі здоров’я рослин, приблизно 
400 регламентів та численних рішень і рекомендацій Агенції. 
У деяких випадках від третьої країни також може вимагати-
ся ухвалення та ратифікація міжнародних договорів, до яких 
приєдналися держави-члени ЄС у цій сфері, норми яких при-
ймаються в ЄС [3].

27 червня 2014 року у Брюсселі була підписана  Угода про 
асоціацію між Україною та ЄС. Тимчасове застосування Уго-



127Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2016. – Вип. 3

ди розпочалося 1 листопада 2014 року, хоча повне тимчасове 
застосування Розділу ІV Угоди про асоціацію (що охоплює По-
глиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі) розпочалося 1січ-
ня 2016.  Тим часом, для того, щоб засвідчити свою підтримку 
українським експортерам, ЄС продовжило застосування авто-
номних торгових преференцій (що набули чинності 23 квітня 
2014) до кінця цього терміну [4].

Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ПВЗВТ) є 
частиною Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом та однією з найамбітніших двосторонніх угод, які укла-
дав будь-коли Євросоюз. ПВЗВТ надасть Україні можливості 
для модернізації її торговельних відносин та економічного роз-
витку. Інструментами для цього є відкриття ринків шляхом 
поступового скасування митних тарифів, надання безмитного 
доступу в рамках квот, а також масштабна гармонізація укра-
їнських законів, норм та стандартів з тими, що діють у ЄС у 
різних прямо або опосередковано пов’язаних із торгівлею сек-
торах. Це створить умови для гармонізації стандартів України 
та ЄС у ключових галузях. 

Положення щодо поглибленої та всеохоплюючої зони віль-
ної торгівлі виписані у 15 главах, 25 додатках та 2 протоколах. 
Огляд ключових її елементів дано у брошурі, яка є спільною пу-
блікацією Представництва Євросоюзу в Україні, Міністерства 
закордонних справ України та Міністерства економічного роз-
витку і торгівлі України [5].

У главі 1 «Доступ до ринку товарів» йдеться про зменшення 
чи скасування мит на імпорт та експорт. Загалом, Україна та 
ЄС скасують імпортні мита на близько 97 та 96,3% тарифних 
ліній відповідно. Для сільськогосподарської продукції з момен-
ту тимчасового застосування Угоди з боку ЄС та її ратифікації 
Україною мита буде скасовано на 35,2% тарифних ліній Укра-
їною та 83,1% – Євросоюзом. Що стосується решти товарів, то 
по 52% тарифних ліній Україна запроваджує перехідні періоди 
тривалістю від 1 до 7 років, на 9,8% – часткову лібералізацію та 
на 3,0% – безмитні тарифні квоти. Це означає, що для особли-
во чутливих секторів поглиблена та всеохоплююча зона вільної 
торгівлі дає українським виробникам більше часу для адаптації 
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до конкурентнішого середовища, водночас надаючи спожива-
чам більший вибір продуктів за нижчими цінами. Своєю чер-
гою, Європейський Союз встановлює перехідні періоди на 2,0% 
тарифних ліній (тривалістю 3 та 7 років), а по найбільш чутли-
вих товарах (14,9%) запропоновано доступ в рамках безмитних 
тарифних квот. Їх надано Україні по зернових, м’ясу свинини, 
яловичини та птиці, а також по деяких інших продуктах.

На сьогодні однією з найважливіших проблем, з якою стика-
ються українські і європейські компанії, є проблема відміннос-
ті технічних норм і стандартів, що ускладнює транскордонну 
торгівлю. ПВЗВТ передбачає узгодження українських та єв-
ропейських стандартів для промислових товарів і сільськогос-
подарської продукції; а це означає, що кожен матиме змогу 
виробляти та продавати за єдиними правилами.

Глава 3 «Технічні бар’єри в торгівлі» спрямована на змен-
шення перепон для торгівлі, що виникають у зв’язку із різницею 
в технічних регламентах України та ЄС, стандартів, процедур 
оцінки відповідності та інших вимог до якості продукції. Сто-
рони в Угоді підтверджують свої зобов’язання в рамках Уго-
ди СОТ про технічні бар’єри і погоджуються співробітничати 
щодо цих питань з метою спрощення та уникнення розбіжнос-
тей у технічних вимогах. Україна вживатиме необхідні заходи 
з метою поступового досягнення відповідності з технічними ре-
гламентами ЄС та системами стандартизації, метрології, акре-
дитації, робіт з оцінки відповідності та ринкового нагляду ЄС і 
зобов’язується дотримуватися принципів та практик, викладе-
них у чинних Рішеннях та Регламентах ЄС. 

Майбутня імплементація Угоди про оцінку відповідності та 
прийнятність промислових товарів має забезпечити здійснення 
торгівлі між сторонами на таких саме умовах, як і між держа-
вами-членами ЄС. Положення щодо маркування товарів міс-
тять зобов’язання сторін діяти у відповідності з принципами 
Угоди СОТ про технічні бар’єри стосовно того, що вимоги до 
маркування не повинні створювати зайвих перешкод у міжна-
родній торгівлі. Гармонізація технічних стандартів сторін має 
скоротити існуючі нетарифні бар’єри у торгівлі між сторонами, 
підвищити якість продукції на внутрішньому ринку України, а 
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також сприятиме формуванню позитивного іміджу України на 
світових ринках щодо якості українських товарів та продукції.

Положення глави 4 «Санітарні та фітосанітарні заходи по-
кликані сприяти торгівлі товарами (зокрема тваринами і про-
дукцією тваринництва, рослинами та рослинною продукцією), 
які підпадають під дію санітарних та фітосанітарних заходів. 
Водночас ця частина Угоди забезпечує сторони належним за-
хистом якості та безпечності продукції. При цьому Україна 
та ЄС прагнутимуть спільного розуміння стандартів утриман-
ня тварин, беручи до уваги процеси у Світовій організації зі 
здоров’я тварин. Глава, зокрема, передбачає:

 • зобов’язання сторін поважати принципи Угоди СОТ про 
санітарні та фітосанітарні заходи; 

• зобов’язання України наблизити своє законодавство щодо 
санітарних і фітосанітарних заходів та утримання тварин до 
норм та стандартів законодавства ЄС; 

• започаткування механізму оперативних консультацій для 
вирішення проблем у торгівлі товарами, що мають стосунок до 
санітарних та фітосанітарних заходів; 

• започаткування системи швидкого оповіщення та ран-
нього попередження для надзвичайних випадків, що мають 
стосунок до ветеринарії та фітосанітарії. За певних умов відпо-
відні системи раннього попередження Євросоюзу можуть стати 
також доступними для участі в них України. 

Глава також включає положення стосовно процедур верифі-
кації та сертифікації; імпортних перевірок; умов імпорту та захис-
них заходів при торгівлі товарами, які мають стосунок до здоров’я 
тварин і рослин, харчової безпеки та добробуту тварин. При цьо-
му сторони домовилися про створення підкомітету з управління 
санітарними та фітосанітарними заходами, який контролювати-
ме імплементацію цієї глави, відстежуватиме ситуацію та акту-
альність актів ЄС у частині санітарних та фітосанітарних заходів, 
надаватиме рекомендації, здійснюватиме необхідні процедури та 
буде майданчиком для розв’язання проблем [5].

Hazard Analysisand Critical Control Point (HACCP) – система 
аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних 
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точок є науково обґрунтованою, що дозволяє гарантувати ви-
робництво безпечної продукції.

Гармонізація вітчизняних та міжнародних стандартів у 
сфері якості та безпеки харчових продуктів диктує необхід-
ність впровадження НАССР - сумісних технологій на всіх ета-
пах виробництва тваринницької продукції. Головна концепція 
системи HACCP – забезпечення безпечності продукції на всьому 
шляху харчового ланцюга "від поля до столу".

ISO 22000 (ДСТУ ISO 22000) – міжнародний стандарт, який 
визначає вимоги до системи менеджменту в галузі безпеки хар-
чових продуктів. Він об'єднує в собі загальноприйняті ключові 
елементи з метою забезпечення безпеки харчових продуктів по 
всьому продовольчому ланцюжку. Стандарт ISO 22000 (ДСТУ 
ISO 22000) включає в себе контроль безпеки харчових продук-
тів згідно з необхідними умовами програм і планів НАССР.

Вимоги стандарту ДСТУ ISO 22000 можуть бути викорис-
тані для створення системи управління безпечністю харчових 
продуктів всіма організаціями, які безпосередньо або опосеред-
ковано беруть участь у харчовому ланцюзі. Слід зазначити, що 
стандарт ДСТУ ISO 22000 максимально узгоджений з ДСТУ ISO 
9001 для можливості їх спільного застосування. Впроваджен-
ня системи управління безпечністю харчових продуктів на 
підприємстві – процес тривалий, який стосується всіх служб і 
всього персоналу. Під час розробки системи організація може 
використовувати такі рекомендації:

• ДСТУ-Н ISO / TS 22004: 2 009 (ISO / TS 22004: 2005) 
Системи управління безпечністю харчових продуктів – Реко-
мендації щодо застосування ISO 22000: 2005;

• ДСТУ ISO 22005: 2009 (ISO 22005: 2007) Простежува-
ність в кормових і харчових ланцюгах – Загальні принципи та 
основні вимоги до розробки та впровадження системи;

• PAS 220: 2008 – Програми-передумови харчової безпе-
ки для харчових підприємств – стандарт, розроблений Британ-
ським інститутом стандартів;

• ISO / TS 22002-1: 2009 – Програми-передумови для без-
пеки харчових продуктів. Частина 1. Харчова промисловість.
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В Україні вимоги щодо розробки та впровадження систем 
управління безпечністю харчової продукції за принципами 
НАССР задекларовані ДСТУ 4161-2003 «Система управління без-
печністю харчових продуктів. Вимоги» та ДСТУ ISO 22000:2007 
«Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги 
до будь-яких організацій харчового ланцюга».

Новий євроінтеграційний Закон України «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових про-
дуктів» № 1602-VII набрав чинності 20 вересня 2015 року. Цей 
Закон регулює відносини між органами виконавчої влади, ви-
робниками, продавцями (постачальниками) та споживачами 
харчових продуктів і визначає правовий порядок забезпечення 
безпечності та якості харчових продуктів, що виробляються, 
знаходяться в обігу, імпортуються, експортуються [6].

У розділі II, стаття 3 «Державне забезпечення безпечності 
та якості харчових продуктів» зазначається, що держава забез-
печує безпечність та якість харчових продуктів з метою захисту 
життя і здоров’я населення від шкідливих факторів, які можуть 
бути присутніми у харчових продуктах, шляхом:

• встановлення обов’язкових параметрів безпечності для 
харчових продуктів;

• встановлення мінімальних специфікацій якості харчо-
вих продуктів у технічних регламентах;

• встановлення санітарних заходів і ветеринарно-сані-
тарних вимог для потужностей (об’єктів) та осіб, які зайняті у 
процесі виробництва, продажу (постачання), зберігання (екс-
понування) харчових продуктів;

• забезпечення безпечності нових харчових продуктів для 
споживання людьми до початку їх обігу в Україні;

• встановлення стандартів для харчових продуктів з ме-
тою їх ідентифікації;

• забезпечення наявності у харчових продуктах для спе-
ціального дієтичного споживання, функціональних харчових 
продуктах і дієтичних добавках, заявлених особливих харак-
теристик та їх безпечності для споживання людьми, зокрема 
особами, які мають особливі дієтичні потреби;
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• інформування та підвищення обізнаності виробників, 
продавців (постачальників) і споживачів стосовно безпечності 
харчових продуктів та належної виробничої практики;

• встановлення вимог щодо знань та умінь відповідально-
го персоналу виробників, продавців (постачальників);

• встановлення вимог щодо стану здоров’я відповідально-
го персоналу виробників, продавців (постачальників);

• участі у роботі відповідних міжнародних організацій, 
які встановлюють санітарні заходи та стандарти харчових про-
дуктів на регіональному і світовому рівнях;

• здійснення державного контролю на потужностях 
(об’єктах), де виробляються та переробляються продукти, що 
становлять значний ризик для здоров’я і життя людей;

• здійснення державного нагляду з метою перевірки вико-
нання виробниками та продавцями (постачальниками) об’єктів 
санітарних заходів вимог цього Закону;

• виявлення порушень цього Закону та здійснення необ-
хідних заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, які 
не виконують положення цього Закону.

У розділі VIII, стаття 55 «Міжнародне співробітництво Укра-
їни у сфері безпечності та якості харчових продуктів» вста-
новлюються відповідні шляхи для здійснення міжнародного 
співробітництва України у цій сфері: участь у роботі відповід-
них міжнародних організацій;укладання міжнародних угод, 
включаючи двосторонні угоди про взаємне визнання сані-
тарних заходів; гармонізація санітарних заходів та технічних 
регламентів з міжнародними стандартами, інструкціями та 
рекомендаціями щодо харчових продуктів та з процедурами 
оцінки відповідності.

Стаття 56 «Міжнародні договори України» визначає, що, 
якщо чинним міжнародним договором України, згода на 
обов’язковість якого надана Верховною Радою України, вста-
новлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то 
застосовуються правила міжнародного договору.

Висновки. На основі проведеного дослідження можна зро-
бити такі висновки: 
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1. Відмінності технічних норм і стандартів – одна з най-
важливіших проблем, з якою стикаються українські і європей-
ські компанії.

2. Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ПВЗВТ) 
передбачає узгодження українських та європейських стандартів 
для промислових товарів і сільськогосподарської продукції, що 
означає вироблення та продаж за єдиними правилами.

3. Україні необхідно вжити заходи з метою поступового досяг-
нення відповідності з технічними регламентами ЄС та системами 
стандартизації, метрології, акредитації, робіт з оцінки відповіднос-
ті та ринкового нагляду ЄС і дотримуватися принципів та практик, 
викладених у чинних Рішеннях та Регламентах ЄС. 

4. Україна повинна наблизити своє законодавство щодо 
санітарних і фітосанітарних заходів та утримання тварин до 
норм та стандартів законодавства ЄС.

5. Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпеч-
ності та якості харчових продуктів» № 1602-VII має євроінтеграцій-
ний характер і передбачає участь у роботі відповідних міжнародних 
організацій, які встановлюють санітарні заходи та стандарти хар-
чових продуктів на регіональному і світовому рівнях.

Перспективи подальших досліджень. Подальші дослі-
дження повинні бути спрямовані на вивчення проектів нор-
мативних документів, розроблених на виконання Закону «Про 
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів» № 1602-VII від 22.07.2014 р. Державною ветеринар-
ною та фітосанітарною службою України.
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L. Patreva. Prospects of international cooperation between Ukraine in 
the sphere of security and quality of product food.

Based on the study can be found that diff erences in technical standards and 
norms is one of the major problems faced by Ukrainian and European companies. 
Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) provides for harmonization 
of Ukrainian and European standards for industrial products and agricultural 
products; which means production and sales by the same rules. Ukraine needs to 
take measures progressively to achieve compliance with EU technical regulations 
and systems of standardization, metrology, accreditation, conformity assessment 
and market surveillance and the EU adhere to the principles and practices set out 
in existing EU Regulations and Decisions. Ukraine should align its legislation on 
sanitary and phytosanitary measures and accepted norms and standards of the EU. 
The Law of Ukraine "On basic principles and requirements for safety and quality of 
food» № 1602-VII has the nature of European integration and involves participation 
in the relevant international organizations that set standards for sanitary measures 
and food at the regional and global levels.

Key words: Ukraine, international cooperation, production, safety, quality.
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